
Adaptacja lokalu przy ul. Dmowskiego 11 w Stalowej Woli na potrzeby spotkań mieszkańców Osiedla Fabrycznego 
poprzez przebudowę i zmianę sposobu użytkowania – etap I

                    Stalowa Wola, dnia 28 grudnia 2017 r.

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

W  związku  z  prowadzonym  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  o  wartości
nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej
wykonania zamówienia obejmującego: 

Adaptacja lokalu przy ul. Dmowskiego 11 w Stalowej Woli na potrzeby spotkań
mieszkańców Osiedla Fabrycznego poprzez przebudowę i zmianę sposobu użytkowania

 – etap I

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Miejski Dom Kultury 
ul. 1 Sierpnia 9
37-450 Stalowa Wola
NIP: 865-15-27-646
tel. 158420950

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie udzielane jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości
szacunkowej  nieprzekraczającej  równowartości  kwoty  30  000  euro  w  Miejskim  Domu  Kultury
w Stalowej Woli.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dot. przebudowy i zmiany sposobu użytkowania
lokalu usytuowanego przy ul. Dmowskiego 11 w Stalowej Woli na potrzeby spotkań mieszkańców
Osiedla Fabrycznego – etap I. 
Zasadniczy zakres robót obejmuje m. in.:
-  roboty budowlane dotyczące udostępnienia dla osób niepełnosprawnych (m. in. rozbiórka schodów
zewnętrznych przy elewacji zachodniej i wykonanie od nowa, budowa pochylni, montaż barierek i
poręczy),
- roboty budowlane związane z przebudową wewnątrz obiektu na parterze (m. in. dodatkowy otwór
okienny w ścianie zewnętrznej),
- wymurowania i ścianki działowe gipsowo – kartonowe (m. in. zmniejszenia otworów drzwiowych,
zamurowania w ścianach istniejących, wznoszenie ścian),
- tynki, wymalowania i okładziny ścienne (m. in. skucie tynków spękanych, zniszczonych i wykonanie
od nowa, wyrównanie szpachlą gipsową, malowanie, wykonanie tynku mozaikowego, glazury oraz
płytek glazurowanych),
-  zerwanie  posadzek  w  pomieszczeniach  na  parterze,  wyrównanie  ubytków  i  nierówności  oraz
wykończenie (m. in. panele podłogowe, gres, terakota),
- wymiana oraz montaż drzwi wewnętrznych,
- roboty budowlane dotyczące instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej oraz elementów wentylacji,
- roboty budowlane dotyczące instalacji elektrycznej.
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2. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.
Ww.  dokumentacja  projektowa  obejmuje  cały  zakres  związany  ze  zmianą  sposobu  użytkowania
lokalu,  Zamawiający  natomiast  będzie  realizował  część  robót  przewidzianych  projektem
budowlanym, które nazwał I etapem. Etap I obejmuje roboty budowlane prowadzone na parterze
lokalu. Ponadto ze względu na przeprowadzoną termomodernizację  budynku część robót została
przeprowadzona w ramach oddzielnego zadania na podstawie odrębnego projektu. Dokumentem,
który zawiera aktualny wykaz robót zawiera  przedmiar robót. Zamawiający zaleca dokonanie wizji
lokalnej  w  celu  zapoznania  się  z  terenem  budowy  przed  przystąpieniem do  sporządzenia  oferty
cenowej, dokonania indywidualnych pomiarów i oględzin.  Wizja lokalna będzie możliwa w dniach
8.01.2018 – 12.01.2018 w godz. 8:00 – 15:00 (tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod
nr 158420950 wew. 119).

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać wg wspólnie ustalonego z Zamawiającym harmonogramem
prac, uwzględniając na każdym etapie uwagi i sugestie ze strony Zamawiającego lub osób, które go
reprezentują  oraz  we  współpracy  ze  specjalistami  różnych  branż  zaangażowanymi  przez
Zamawiającego (np. aranżacja/projektowanie/dekorowanie wnętrz).

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia należy wykonać w ciągu 10 tygodni od dnia podpisania umowy.

V. WAR  UNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania:
- na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu należy złożyć oświadczenia zawarte
w Formularzu ofertowym;
2) Posiadają potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował kadrą
kierowniczą z uprawnieniami i kwalifikacjami:
a)  kierownikiem  budowy  posiadającym  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń,
b)  kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
c) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
- na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu należy złożyć oświadczenia zawarte
w Formularzu ofertowym oraz załączyć wykaz kadry kierowniczej;
3)  Znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie  
zamówienia:
- na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu należy złożyć oświadczenia zawarte
w Formularzu ofertowym.
4)  Posiadają  wiedzę  i  doświadczenie  w  zakresie  robót  budowlanych  stanowiących  przedmiot
niniejszego zapytania:
-  warunek  zostanie  spełniony,  jeżeli  Wykonawca  wykaże,  iż  w  ciągu  ostatnich  pięciu  lat  przed
upływem terminu składania ofert,  a jeżeli  okres prowadzenia działalności  jest krótszy -  to w tym
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okresie,  wykonał  2  zadania  odpowiadające  swoim  rodzajem  zasadniczemu  zakresowi  robót
budowlanych  przewidzianemu  w  zamówieniu  w  budynkach  użyteczności  publicznej  o  wartości
minimum  100  000  zł  brutto  każda,  w  sposób  należyty,  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  i
prawidłowo je ukończył:
- na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu należy złożyć oświadczenia zawarte
w Formularzu ofertowym oraz załączyć wykaz wykonanych robót.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  lub  ekonomicznych  innych  podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej  sytuacji
zobowiązany  jest  udowodnić  Zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  tymi  zasobami  w  trakcie
realizacji  zamówienia,  w  szczególności  przedstawiając  w  tym  celu  pisemne  zobowiązanie  tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na zasoby których się
powołuje.

VI. INFORMACJA     O     SPOSOBIE     POROZUMIEWANIA     SIĘ     ZAMAWIAJĄCEGO     Z     WYKONAWCAMI
1. Osoby ze strony zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami są:
Małgorzata Szufnarowska-Plewik
adres e-mail: m.plewik@mdkstalowawola.pl
tel. 158420950 wew. 119
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego drogą
elektroniczną do dnia 12.01.2017 r. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania złożone w terminie
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim i wycenić w PLN.
2.  Oferta  oraz  wszelkie  załączniki  muszą  być  podpisane/parafowane  przez  osoby  upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy.
3.  Wzory  dokumentów  dołączonych  do  niniejszego  zapytania  powinny  zostać  wypełnione  przez
Wykonawcę i  dołączone do oferty  bądź też  przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej  z
niniejszym zapytaniem.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Ocenie będą podlegać tylko te oferty, które będą:
- złożone w sposób i w terminie określonym przez Zamawiającego,
- będą zawierały wyceny wg założeń przyjętych przez Zamawiającego,
- będą spełniały warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
7. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
- Formularz ofertowy (Załącznik nr 1)
- Wykaz osób – kadry kierowniczej (Załącznik nr 2)
- Wykaz wykonanych robót (Załącznik nr 3)
- Parafowany wzór umowy (Załącznik nr 4)
- pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów –
jeśli dotyczy.
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VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się jako wynagrodzenie ryczałtowe. 
Wykonawca składa ofertę  cenową na załączonym formularzu  (Załącznik  nr  1),  biorąc  pod uwagę
wszystkie koszty i składniki do prawidłowego wykonania zamówienia, m. in.:
- koszt przygotowania terenu budowy,
- budowa, utrzymanie i rozbiórka zaplecza budowy,
- budowa dróg i parkingów tymczasowych, jeżeli takie będą wymagane,
- zatrudnienie kierowników budowy/robót,
- koordynacja robót ewentualnych podwykonawców branżowych,
- zabezpieczenie i ochrona placu budowy,
- uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót,
- prowadzenie dziennika budowy,
- zabezpieczenie mienia zgromadzonego na placu budowy,
- wykonanie zasilania placu budowy w energię elektryczną, wodę, ciepło i inne niezbędne media do 
wykonania zamówienia wraz z ponoszeniem kosztów ich poboru dla potrzeb budowy, w tym również 
kosztów odprowadzenia nieczystości stałych i ciekłych na rzecz dostawców mediów w okresie 
realizacji zadania,
- opracowanie projektu organizacji ruchu oraz dokonanie wszelkich uzgodnień oraz oznakowania na 
czas realizacji zadania,
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej obiektu uwzględniającej wszelkie ewentualne zmiany 
wprowadzone w trakcie realizacji,
- uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji zainstalowanych urządzeń,
- uzyskanie  wszelkich  pozwoleń, decyzji  i dokumentów  koniecznych  dla Zamawiającego do 
użytkowania obiektu,
- wykonanie  innych  robót  i  czynności, które  były  do  przewidzenia  na  etapie przygotowania 
oferty, wynikających z Prawa Budowlanego, Polskich Norm, zasad wiedzy i sztuki budowlanej,
- usunięcie powstałych w czasie wykonywania robót odpadów w sposób zgodny z zapisami Ustawy o 
Odpadach oraz Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

IX. KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się kryterium najniższej ceny.

X.   TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY
1. Dopuszcza się złożenie ofert do dnia 19.01.2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego:
MIEJSKI DOM KULTURY, ul. 1 Sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 
„Adaptacja lokalu przy ul. Dmowskiego 11 w Stalowej Woli na potrzeby spotkań mieszkańców Osiedla
Fabrycznego  poprzez  przebudowę i  zmianę sposobu użytkowania  –  etap I.  Nie  otwierać  do dnia
19.01.2018 r. do godz. 12:15”
2. Oferty zostaną otwarte dnia 19.01.2018 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego.

XI. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:
- wezwania Wykonawców do składania wyjaśnień dot. ewentualnych wątpliwości w toku badania i
oceny ofert,
- wezwania Wykonawców w określonym terminie do złożenia ofert dodatkowych, w przypadku gdy
zostaną przedstawione oferty o takiej samej cenie,
- w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić
zapytanie ofertowe. Zmienione zapytanie ofertowe Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim
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potencjalnym  Wykonawcom,  którym  przekazał  zapytanie  ofertowe  oraz  umieści  je  na  stronie
internetowej. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert,
-  Zamawiający poprawi  omyłki  rachunkowe  w ofertach polegające na nieprawidłowym wyliczeniu
kwoty wynagrodzenia. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe polegające na:
nieprawidłowym obliczeniu podatku VAT (jeżeli Wykonawca wskazał prawidłową stawkę podatku 
VAT), nieprawidłowym sumowaniu, mnożeniu, zaokrąglaniu końcówek z uwzględnieniem 
konsekwencji rachunkowych tych poprawek,
-  unieważnienia  postępowania  bez  podania  przyczyny,  a  Wykonawca  nie  może  wnosić  żadnych
roszczeń z tego powodu,

XII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Informację o dokonaniu wyboru Wykonawcy Zamawiający zamieści na stronie 
internetowej www.mdkstalowawola.pl 
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy.
3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
4. Warunkiem podpisania umowy z Wykonawcą jest przedłożenie przez niego dokumentów 
potwierdzających:
- posiadanie prawa do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz uprawnień
do kierowania robotami osób wskazanych w ofercie,
- dowodów na to, że roboty wskazane w ofercie zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

XIII. Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Wykaz osób – kadry kierowniczej.
3. Wykaz wykonanych robót.
4. Wzór umowy.
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